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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้าน
สะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS 
PURCHASING DECISION BEHAVIOR ON FROZEN FOOD IN BANGKOK 

METROPOLIS 
โอฬาร พิรินทรางกรู1   ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

---------------------------------------------------------- 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี ก ลุ่มตัวอย่า ง ท่ี ใช้ในการวิ จัย  คื อ ผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็น
ประชากรแบบไม่ไดน้ับจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
และใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชเ้ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด 
ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ เชิงอนุมาน หาค่า t-
test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 253 ราย คิด
เป็นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีระดบั
การศึกษาระดับปริญญาตรี 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน/ลกูจา้ง จ  านวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.7 มีรายได ้20,000 – 29,999 บาท 
จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดทางดา้นส่วน
ประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคญั : ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง, ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 

ABSTRACT 
 This research aims to (1) discover the factor of demography that effecting to 
purchasing decision behavior on frozen food in Bangkok metropolis; (2) study the factors 
of marketing mix relating to consumers purchasing decision behavior on frozen food in 
Bangkok metropolis. The samples of this research are the group of 400 consumers by 
using questionnaire as a tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, 
average, and standard deviation is used to analyze data.  For hypothesis testing, the 
Inferential Statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA 
and Correlation. 

The results of this research showed that the majority were women 63.2 percent, 
47.8 percent at the age between 16 – 25 years, 69.5 percent as employees and 91.7 
percent of monthly income between 20,000 – 29,999 Baht. 

 It was found that the marketing mix factors that influence the buying decision of 
customers were pricing and promotion. A comparative study of the marketing mix factors 
that influence consumers purchasing decision by the nature of personal information 
showed that customers having different educational level, occupation and monthly 
income had different marketing mix factors in purchasing decision.  
 KEYWORDS : FROZEN FOOD, MARKETING MIX, CONSUMER PURCHASING 
DECISION, FROZEN FOOD CONSUMER 
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บทน า 
จากการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในประเทศไทยดว้ยเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีส่งผลให้ประชากรมีความเป็นอยู่ท่ีเร่งรีบและเกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสงัคมเมือง จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปล่ียนแปลง
ไปเพราะการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตท่ีท าใหทุ้กคนตอ้งเร่งรีบกบัการท างานดว้ยเวลาท่ีมีอยู่
อยา่งจ  ากดั ท าใหผู้บ้ริโภคยคุใหม่หนัมานิยมการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารส าเร็จรูปท่ีท า
การแช่แข็งไวแ้ละสามารถน ามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ เพื่อพร้อมส าหรับการรับประทานใน
ทุกๆ ม้ือมากข้ึนและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึนจึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
หนัมาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือมากข้ึน 
 เน่ืองดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ียอมรับและนิยมบริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งสูง
ถึง 5,200 ลา้นบาท และคาดว่าจะขยายตวัไม่ต  ่ากว่า 20% ในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า (แนวโน้ม
อาหารพร้อมรับประทานกบัวิถีชีวิตไทยยคุเร่งรีบ 2554) สาเหตุท่ีผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมี
อตัราเติบโตอยา่งต่อเน่ือง คือ การเติบโตของสงัคมในกรุงเทพมหานครท่ีมีความเร่งรีบและ
ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดม้ีการพฒันาอาหารแช่แข็ง
หลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) กลุ่มอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready to Eat) กลุ่มอาหารว่างทานเล่นหรือแมแ้ต่ขนมหวานต่างๆ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รับทราบถึงรูปแบบส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค อีกทั้ งสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวาง
แผนการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และยงัสามารถ
น าไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง ในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 - 45 ปี ข้ึนไป 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาจะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่ามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษาอิสระทางด้านประชากรศาสตร์และทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 
กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      ตวัแปรอสิระ                                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจ าหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

 
 

 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจยัน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งใน

ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไปพฒันาเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือพฒันายอดขาย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง หมายถึง ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีพร้อมปรุงและอาหารท่ี
ปรุงส าเร็จรูปพร้อมรับประทานน ามาแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เมื่อจะน ามาปรุง
อาหารหรือรับประทานต้องน ามาอุ่นในเตาไมโครเวฟหรืออุ่นในน ้ าเดือด ทั้ งน้ีจะมี
ค าแนะน าในการอุ่นอาหารท่ีขา้งบรรจุภณัฑ ์
 2. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดประกอบดว้ย 
 3. ผลิตภณัฑ ์หมายถึง อาหารแช่แข็ง 
 4. ราคา หมายถึง ราคาท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 5. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย หมายถึง สถานท่ีจ  าหน่ายอาหารแช่แข็ง 
 6. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีทางร้านค้าสะดวกซ้ือหรือ
ผูป้ระกอบการน าเสนอกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 7. การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง หมายถึง การกระท าของผูบ้ริโภคใน
การเลือกหาและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงค่าใชจ่้ายและความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ 
 8. ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง หมายถึง บุคคลท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่
แข็งในร้านสะดวกซ้ือและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 



6 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ
คน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman; Kanuk. 1994: 5) หรือหมายถึง การศึกษา
พฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 ผูบ้ริโภค คือ บุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือหรืออีกนยัหน่ึง ถา้มองในแง่
ของเศรษฐกิจ ท่ีใช้เงินเป็นส่ือกลางก็คือ ทุกคนท่ีมีเงินนอกจากนั้นทัศนคติของนักการ
ตลาด ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเต็มใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ของ
ผูบ้ริโภคก็คือ ผูบ้ริโภคบางคนซ้ือสินค้าไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ในขณะเดียวกันยงัมี
ผูบ้ริโภคหลายร้อยพนัคนซ้ือไปเพ่ือขายต่อ หรือใชใ้นการผลิต และท าการตลาดผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีผลิตไดต่้อ (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2539: 7) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการ
ซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดัการกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม
ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกนั
ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม (ฉตัรยาพร เสมอใจ. 2546: 38) สามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 
2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
            1.  ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิด
และการแสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความเช่ือถือ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) คือ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และไม่สามารถควบคุมได ้ 
แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 47) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้ออาจ
แบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

  1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรู้ปัญหา การท่ีบุคคล
รับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น รับรู้ว่าอว้น
หรือผอม เป็นตน้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมื่อผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา คือ เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในขั้นท่ีหน่ึงแลว้ ในขั้นท่ีสองจะเป็นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น 
คนรู้จกั เป็นตน้ 

2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย 
แสดงสินคา้ เป็นตน้ 

2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องค์การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2.4 แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจ
คุณภาพผลิตภณัฑ ์หรือ 

หน่วยงานวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การพิจารณาเลือก

ผลิตภณัฑต่์างๆ จากขอ้มลูท่ีรวบรวมไดใ้นขั้นท่ีสอง หลกัเกณฑท่ี์ใชพิ้จารณา คือ 
3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น คุณภาพของเพชร น ้ าหนักของเพชร 

รูปแบบการออกแบบ ตราสินคา้ เป็นตน้ 
3.2 การใหน้ ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ และจดัล  าดบั

ความส าคญัส าหรับคุณสมบติัต่างๆ เช่น คุณภาพ ราคา ตราสินคา้ เป็นตน้ 
3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกับตราสินค้า ความเช่ือถือน้ีมีอิทธิพลต่อการ

ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 
3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ส าหรับคุณสมบติัแต่ละอย่างของ

ผลิตภณัฑ ์
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

หลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรู้สึกน้ีข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และ
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัก็จะเกิดความ
ประทบัใจ และอาจมีการซ้ือซ ้ า ถา้ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติัต ่ากว่าท่ีคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิด
ความผดิหวงั และไม่เลือกซ้ืออีก 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 จากขอ้มลูทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัตระหนักว่า การศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า
อยา่งไร ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในการวางแผนทางการตลาดให้มีความสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีท่ีกล่าวขา้งตน้มาใชใ้น
การก าหนดสมมติฐานการวิจยั ก  าหนดกรอบงานวิจยั รวมถึงก าหนดหวัขอ้แบบสอบถาม 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 เบเรลสนั และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม. 2534: 27; อา้งอิงจาก Berelson; & Steiner. 
n.d.) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
อา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ 
การศึกษา ความสนใจ และเก่ียวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็น
คุณสมบติัท่ีมีความส าคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของคน จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดว้่า ผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ ซ่ึงจะท าให้เราทราบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งส าเร็จรูปแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช ้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าว
ความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ี
รู้จกักนัว่าคือ “4 P’s” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 9) กล่าวว่า การตลาดเร่ิมตน้ท่ีการศึกษาความตอ้งการของ
ลกูคา้แลว้น าเสนอผลิตภณัฑ ์โดยการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ในรูปตวัเงินก็คือ ราคาของสินคา้ โดยผูข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อจะเกิด
การตดัสินใจก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในสินคา้นั้น ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ไดต้ลอดจนผลประโยชน์ท่ี
คาดหวงั ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้ บริการ และความคิด ซ่ึงสินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ี
สมัผสัได ้แต่บริการ (Service) สมัผสัไม่ได ้เกิดจากการใชค้วามพยายามของมนุษย ์ส่วน
ความคิด (Idea) อาจจะเป็นปรัชญา บทเรียน แนวคิดและขอ้เสนอแนะ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตน้ทุน (Cost) ท่ีลกูคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์
มา ตน้ทุนอยูใ่นรูปของตวัเงิน ซึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างมูลค่า (Value) 
ของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ถา้มลูค่าสูงกว่าตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆ ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย
ในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงเหลือ เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระ
หว่าผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้ตัว
บุคคล หรือไม่ใชก้็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการเรียกว่า ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร (Promotion Mix or Communication 
Mix)  
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 จิตรลดา โรจน์พิบูลยพ์นัธ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 
ตวัอยา่ง ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มแบบโควตา้ โดยใชเ้พศและอายเุป็นเกณฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
รับประทานอาหารนอกบา้น โดยเคยรับประทานอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง จ  านวน 343 คน 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารจานเดียว ความถ่ีในการรับประทานนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
อาหารแช่แข็งในสายตาของคนกรุง (ศูนยว์ิจยัเอแบค นวตักรรมทางสังคมและการจดัการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 13-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่าง 602 ตวัอย่าง) 
พบว่าอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานเป็นอาหารปรุงส าเร็จท่ีคนกรุงเลือกรับประทานเป็น
อนัดบัสุดทา้ยรองจากอาหารตามสัง่ ขา้วแกง ขนมปังแซนดว์ิช และฟาสฟู้ ดส์ โดยท่ีคนกรุง
ร้อยละ 40 นั้นไม่กินอาหารแช่แข็งเลย ขณะท่ีคนกินอาหารแช่แข็งส่วนใหญ่นั้นเป็นคน
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โสด มีอายปุระมาณ 18-24 ปี และเป็นคนท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อความปลอดภยัของบรรจุภณัฑ ์
ทัศนคติท่ีดีต่อราคา และเป็นคนท่ีไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองสุขภาพมากนัก ซ่ึงคนกรุงมี
พฤติกรรมการกินในลกัษณะซ้ือมาแลว้กินเลย โดยท่ีซ้ือประมาณคร้ังละ 1 กล่อง และกิน
โดยเฉล่ียประมาณ 4 คร้ังต่อเดือน ขณะเดียวกนัร้านสะดวกซ้ือเป็นร้านท่ีซ้ืออาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานบ่อยท่ีสุด ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือคือ เป็นอาหารท่ีหาซ้ือได้
สะดวก มีความสะดวกในการรับประทานและราคานั้นสามารถซ้ือได ้

นาฏยา พนัธเสนา (2550) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของลกูคา้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 200 ตวัอย่าง จากผูบ้ริโภคท่ีมีอ  านาจในการซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ต่อเดือน 5,001-15,000 บาท อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูป
ดว้ยตนเอง ประเภทอาหารท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ อาหารทะเลส าเร็จรูปแช่แข็ง ส่วนเหตุผลใน
การซ้ือ เพราะตอ้งการความสะดวกในการบริโภค ขอ้พิจารณาในการซ้ือ ไดแก่ รสชาติ มี
ความถ่ีในการซ้ือไม่แน่นอน และจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 100 บาท ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในระดับมาก ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในการ
บริโภค ปัจจยัดา้นราคาในเร่ืองมีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ์ชดัเจน และปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายใกลท่ี้ท างาน/ท่ีพกั ส่วนปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ปัญหาส่วนประสม
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก คือ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งอาจมีสางปลอมปน และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบั
ปานกลาง คือ ปัญหาดา้นราคาในเร่ืองไม่มีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ์ ปัญหาดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่ายในเร่ืองหาซ้ือยาก ไม่สะดวกและไม่มีสถานท่ีจอดรถ ปัญหาดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ และไม่มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์
ตามล าดบั 
 ปนัดดา จนัทร์กล่ิน (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “อุปสงค์ในอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อ
ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือและบริโภค
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อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยการใชแ้บบสอบถามและสุ่มตวัอย่างจากประชากรจ านวน 200 
คน ซ่ึงมาจากร้านสะดวกซ้ือจ านวน 100 คน และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 100 ตวัอยา่ง จากการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 66 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 73 
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 ซ่ึงผูท่ี้บริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 63 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมพบว่าชนิด
ของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน คือ อาหารกล่องส าเร็จรูป คิดเป็น
ร้อยละ 49 เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป คือ สะดวกในการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 
33.57 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ส่ือ
โฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 29.30 มีปริมาณค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปต่อ
คร้ังต่อคน คร้ังละไม่เกิน 60 บาท ต่อคร้ัง จะมความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งประมาณสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34 โอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ขณะท่ีท่องเท่ียวเดินทางไกล เป็นร้อยละ 40.16 ลกัษณะในการซ้ือ คือ ไม่
มีตรายี่ห้ออยู่ในใจ คิดเป็นร้อยละ 58 ตรายี่ห้อท่ีผูบ้ริโภครู้จกั คือ อีซ่ีโก คิดเป็นร้อยละ 
92.50 สถานท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง คือ ร้านสะดวกซ้ือร้อยละ 58 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัยอ่ยทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดล าดบัแรก คือ ความสะอาด ด้านราคา ปัจจัยย่อยทางด้านราคาท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีป้ายราคาท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ  าหน่าย ปัจจยัย่อยทางดา้น
การจดัจ  าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ หาซ้ือรับประทานสะดวก ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมด้านการตลาด ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมด้านการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การแนะน าสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ  
 ชยัสิทธิ เอกพงศไ์พศาล (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้
ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัภายในกับการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยการใช้
แบบสอบถามและสุ่มตวัอย่างจากประชากรจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ จาก
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร รายไดต่้อเดือนอยูน่ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็นโสด โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
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ส าหรับรับประทานเป็นอาหารว่าง โดยทัว่ไปจะซ้ือในวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีใน
การซ้ืออยูท่ี่สปัดาห์ละ 2-3 คร้ังและซ้ือต่อคร้ังจ  านวน 2 กล่อง โดยจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ต่อคร้ังมากกว่า 200 บาท และร้านท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส าหรับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์, ปัจจยัภายใน และการตดัสินใจซ้ือนั้น
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากทั้งส้ิน ทางปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ พบว่าความภกัดีต่อ
สินคา้นั้นก็มีผลต่อการตดัสินใจ นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัการให้บริการ คือ กระบวนการ
ใหบ้ริการ และบุคลากรก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ยเช่นกนั 

วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2556)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ืออาหารส า เ ร็ จ รูปแ ช่แข็ งจาก ร้านสะดวก ซ้ือของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความแตกต่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการวิจยัประชากรทั้งส้ิน 400 
ราย พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้สะดวกซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 
บาท โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งวตัถุประสงค์ในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ 
ยีห่อ้ในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและช่วงเวลาในการ
ซ้ือ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ 
ดา้นราคา ท่ีแตกต่าง ไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วธิีด าเนินการวจิยั 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวก โดยไดก้  าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
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 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได  ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค านวณ
จ านวนและค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค านวณจ านวนและ
ค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล  าดบัจาก ระดบัท่ี 1 น้อยท่ีสุด 
ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล  าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 253 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.7 มีรายได ้
20,000 – 29,999 บาท จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์1 – 3 คร้ัง จ  านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีการใชจ่้าย
เฉล่ียท่ีช่วงราคา 50 – 99 บาท จ านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 มี
วตัถุประสงครั์บประทานเป็นอาหารเยน็จ  านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.2 
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มีสาเหตุในการเลือกรับประทานอาหารเพราะ ความสะดวกรวดเร็ว จ  านวน 
233 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.2 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบว่าปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ โดยในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
รูปแบบของบรรจุภณัฑส์ะดวกในการน ามาอุ่นเพื่อรับประทาน กลุ่มตัวอย่าง
จะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.42 ปัจจยัดา้นราคา โดยในส่วน
ของความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.30 ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยในส่วนสถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.95 ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด โดยการจดัรายการส่วนลดพิเศษ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.24 

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งจากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเพราะส่วน
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมีความสะอาด เน่ืองจากกระบวนการผลิตและบรรจุ
ภณัฑท่ี์ทนัสมยั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 

สรุปผลการวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) 
อายุ (3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่าง โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และ
ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 มีเฉพาะดา้นระดบัการศึกษา ดา้นเพศ และดา้นรายไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษา เพศ และรายไดท่ี้แตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 4.771 0.309   15.464 0.000     

ดา้นผลิตภณัฑ ์( ) 0.044 0.04 0.063 1.084 0.279 0.672 1.487 

ดา้นราคา (  ) 0.113 0.028 0.216 3.999 0.000 0.78 1.282 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( ) -0.018 0.034 -0.027 -0.51 0.611 0.799 1.252 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ( ) 0.119 0.043 0.146 2.771 0.006 0.815 1.227 
*มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 
ตัวแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียน
สมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

 Y = 0.044 X_1 + 0.113X_2  + -0.018 X_3 + 0.119 X_4 
 มีเฉพาะด้านราคา และด้านส่งเสริมทางการตลาดเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ือผ ลิตภัณฑ์อาหารแ ช่แข็ ง ใน ร้ านสะดวก ซ้ือของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร  
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ใชท้ฤษฎี
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง คือ หลกัการตลาด 4 P’s อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ  าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งใน
ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างได้
ให้ความส าคัญกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สะดวกในการน ามาอุ่นเพื่อรับประทาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกับสภาพการด าเนินชีวิตของคนเมืองท่ีให้ความส าคญัของความรวดเร็วและ
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สะดวกในการบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัมองว่าปัจจัยด้านราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกบัปริมาณอาหาร ซ่ึงถือไดว้่าผูป้ระกอบการเองไดส้ร้างความคุม้ค่าและ
ความหลากหลายของอาหารและขนาดปริมาณท่ีแตกต่างกนัจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ข้อได้เปรียบของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งท่ีส าคัญอีกหน่ึงด้าน คือ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดว้ยการ
เติบโตและการขยายสาขาของธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้
การเขา้ถึงของผูบ้ริโภคสามารถมีมากข้ึน และผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งก็มีการจดัจ  าหน่าย
ในร้านสะดวกซ้ือทั้งหลาย ประกอบกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเมืองท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
ข้างต้น จึงท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคทัว่ไป รวมทั้งปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย
และตลาดของร้านสะดวกซ้ือเพ่ือกระตุ้นความต้องการของผูบ้ริโภคให้มีมากข้ึนเพ่ือ
ตดัสินใจซ้ือ รวมถึงการท าและพฒันาส่ือโฆษณา ณ จุดขายใหมี้ความโดดเด่น การโฆษณา
ส่ือสารในช่องทางต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ท่ีมีมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงมองว่าปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมี
อิทธิพลตอ้งการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเอง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาวิจัยดา้นประชากรศาสตร์จะสังเกตเห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน นิยมบริโภคอาหารแช่แข็ง เพราะความสะดวกรวดเร็ว
และหาซ้ือง่าย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบรับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการและลักษณะการด าเนินชีวิต รวมถึงการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือตอบรับกลุ่มลกูคา้ พร้อมทั้งหาวิธีขยายฐานลกูคา้เพ่ิมข้ึน 
 2. จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการควรพิจารณาพฒันากลยุทธ์ทางดา้นส่งเสริม
ทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยเฉพาะส่ือโฆษณา ณ จุดขาย เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร
แช่แข็งโดยทัว่ไป ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของประเภทลกัษณะ
อาหารท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปไดอี้ก 

2. ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน นอกเหนือจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแลว้ เช่น พ้ืนท่ีในจงัหวดัต่างๆ เป็นตน้  
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3. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน 
ของแต่ละตราสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในตลาด เพื่อจะไดท้ราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของแต่ละ
ตราสินคา้ และเพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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